ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din data de 29 iulie 2009, ora
12,00
Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna.
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 29 iulie 2009, ora 12,00 s-a
făcut în conformitate cu prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean
Covasna nr. 113 /24 iulie 2009, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 322/S/24 iulie 2009.
Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cotidienele locale „Observatorul de
Covasna” şi „Háromszék” precum şi în săptămânalul „Székely Hírmondó”.
Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea consiliului, şedinţa este legal
constituită, fiind prezenţi, dl secretar?
Varga Zoltán: Dl. Preşedinte sunt prezenţi 28 de consilieri judeţeni din cei 30 în funcţie. Lipsesc
motivat consilierii Demeter László, este în concediu de odihnă şi Kiss Tiberiu este în concediu de boală.
Tamás Sándor: Mulţumesc. Drept urmare, declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean
Covasna.
La lucrările şedinţei noastre, din partea Instituţiei Prefectului judeţului Covasna nu participă nimeni.
La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept secretarului judeţului, iar în calitate de invitaţi participă:
- D-na Vass Mária – director general – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Covasna;
- Dl. Marin Nicolae Gheorghe – director – Direcţia de administrare a Drumurilor Judeţene;
- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor şi şefii serviciilor/compartimentelor de
specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna;
- reprezentanţii mass-mediei;
Procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 10 iulie 2009, a fost făcut public, a putut fi studiat pe
site-ul Consiliului Judeţean Covasna www.covasna.info.ro, respectiv la sediul Consiliului Judeţean Covasna, în
vederea formulării eventualelor contestaţii la conţinutul acestuia.
Vă consult, dacă aveţi obiecţii la conţinutul procesului verbal?
Nefiind, supun la vot procesul verbal al şedinţei menţionate mai înainte.
Cine este pentru?
29 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 10 iulie 2009.
Stimaţi consilieri,
Aţi primit proiectul ordinii de zi precum şi materialele şedinţei de astăzi, iar materialele în format
electronic au putut fi studiate pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean Covasna.
Înainte de a da citire proiectului ordinii de zi propun plenului completarea acestuia, cu încă un material şi
anume:
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de investiţii cu titlul ,,Reabilitarea Ansamblului Muzeului
Naţional Secuiesc, Sfântu Gheorghe”, precum şi participarea Consiliului Judeţean Covasna cu acest proiect în cadrul
Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”,
Domeniul major de intervenţie 5.1 „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi
crearea/modernizarea infrastructurilor conexe”.
Înaintea şedinţei aţi primit materialele în legătură cu acest proiect, iar comisiile de specialitate nr. I, II şi IV
au avizat favorabil Proiectul de hotărâre.
Vă consult dacă Dvs. aveţi propuneri sau probleme de adăugat la proiectul ordinii de zi?
Nu sunt.
Supun la vot completarea ordinii de zi conform celor propuse mai înainte.
Cine este pentru?
29 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
-

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat completarea ordinii de zi a şedinţei de astăzi.
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Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme:
Proiect de hotărâre privind utilizarea în anul 2009 a fondului de rulment propriu al judeţului Covasna;
Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2009 al
Consiliului Judeţean Covasna;
Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de
interes judeţean pe anul 2009;
Proiect de hotărâre privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor şi
acţiunilor culturale, a proiectelor pentru activităţi educativ-ştiinţifice, sportive, de tineret şi de recreere din
bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe semestrul II al anului 2009;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizelor Unice emise de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi
Urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean Covasna;
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 211/2008
privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Covasna;
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de investiţii cu titlul ,,Reabilitarea Ansamblului Muzeului
Naţional Secuiesc, Sfântu Gheorghe”, precum şi participarea Consiliului Judeţean Covasna cu acest proiect în
cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea
turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.1 „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural,
precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe”;
Raport asupra gestionării bunurilor în anul 2008;
Raport privind activitatea Consiliului Judeţean Covasna în asigurarea accesului la informaţiile de interes public,
în semestrul I al anului 2009;
Raport asupra aplicării Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică de către
Consiliul Judeţean Covasna, în semestrul I al anului 2009;
Raport cu privire la modul de soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului Judeţean Covasna în semestrul I al
anului 2009;
Raport de activitate al A.T.O.P. Covasna pe primul semestru al anului 2009;
Informare privind stadiul derulării „Programului de colaborare cu organizaţii neguvernamentale care desfăşoară
activităţi de asistenţă socială, la nivelul judeţului Covasna, în anul 2009”;
Raport de activitate al unui consilier judeţean;
Diverse
- Informare privind modul de derulare a achiziţiilor pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii pe
drumurile judeţene şi stadiul executării acestor lucrări.
- Raport privind primul an de mandat.
Vă consult dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi?
Nu sunt.
Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea de zi a şedinţei de astăzi.

Înainte de a intra în dezbaterea ordinii de zi, doresc să fac câteva precizări, şi anume:
1.) – potrivit art. 46 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, şi art. 77 din Legea privind Statutul aleşilor locali nr. 393/2004, cu
modificările şi completările ulterioare, nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor consilierii care au un
interes personal în problema supusă dezbaterii. Dacă sunt asemenea situaţii consilierii sunt obligaţi să anunţe înainte
de începerea dezbaterilor interesul personal pe care-l au în problema respectivă.
2.) – pentru adoptarea proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, este necesar votul majorităţii
consilierilor în funcţie (16), cu excepţia proiectului de hotărâre de la punctul 7 pentru adoptarea căruia este necesar
votul majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă.
Ţinând cont că proiectele de hotărâri, înscrise pe ordinea de zi, au fost analizate şi dezbătute în şedinţele
comisiilor de specialitate, vin cu propunerea ca acestea precum şi motivele care au condus la promovarea proiectului
de hotărâre să nu mai fie prezentate, urmând să fie prezentate doar rapoartele comisiilor de specialitate, respectiv
rapoartele compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului Consiliului Judeţean Covasna.
Supun votului deschis propunerea de mai înainte.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

Cu 29 de voturi „pentru” a fost aprobată propunerea.
Se intră în dezbaterea ordinii de zi.
La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind utilizarea în anul 2009 a
fondului de rulment propriu al judeţului Covasna;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare, iar dl. director
executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei Economice.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil.
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de
ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre.
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului
fondurilor externe nerambursabile pe anul 2009 al Consiliului Judeţean Covasna;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare, iar dl. director
executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei Economice.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil.
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de
ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre.
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului
propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2009;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare, iar dl. director
executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei Economice.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil.
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de
ridicat?
Nu sunt/Sunt
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre.

La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind finanţarea nerambursabilă
din fonduri publice a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, a proiectelor pentru activităţi educativştiinţifice, sportive, de tineret şi de recreere din bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe semestrul II al anului 2009;
Rog pe domnii Baka Mátyás, Calinic Sabin şi Solomon Ioan să prezinte Rapoartele de avizare, iar dl.
director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei Economice.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil.
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de
ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre.
La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea Avizelor Unice
emise de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean Covasna;
Rog pe domnii Calinic Sabin şi Tóth-Birtan Csaba să prezinte Rapoartele de avizare, iar dl. arhitect şef
Bíró Dónát să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Biró Dónát: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de
ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre.
La punctul şase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la
Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 211/2008 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna;
Rog pe domnii Baka Mátyás, Calinic Sabin şi Fülöp Csaba să prezinte Rapoartele de avizare, iar d-na
director general Vass Mária să prezinte Raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Covasna.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Vass Mária: Direcţie Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna propune pentru
adoptare proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de
ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre.

La punctul şapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului de
investiţii cu titlul ,,Reabilitarea Ansamblului Muzeului Naţional Secuiesc, Sfântu Gheorghe”, precum şi participarea
Consiliului Judeţean Covasna cu acest proiect în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa
prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.1 „Restaurarea şi
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe”;
Iniţial această şedinţă era programată pentru mâine, dar a trebuit s-o devansăm cu o zi pentru că mâine e
ultima de zi de depunere a acestui proiect la Alba Iulia.
Rog pe domnii Baka Mátyás, Calinic Sabin şi Solomon Ioan să prezinte Rapoartele de avizare, iar dl.
arhitect şef Bíró Dónát să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Biró Dónát: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de
ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre.
La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Raport asupra gestionării bunurilor în anul 2008;
Aţi primit materialul în scris.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu material?
Nu sunt.
Supun la vot Raportul.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă Raportul.
La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Raport privind activitatea Consiliului Judeţean Covasna în
asigurarea accesului la informaţiile de interes public, în semestrul I al anului 2009;
Aţi primit materialul în scris.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu material?
Nu sunt.
Consiliul ia act de Raport.
La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Raport asupra aplicării Legii nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică de către Consiliul Judeţean Covasna, în semestrul I al anului 2009;
Aţi primit materialul în scris.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu material?
Nu sunt.
Consiliul ia act de Raport.
La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Raport cu privire la modul de soluţionare a petiţiilor
adresate Consiliului Judeţean Covasna în semestrul I al anului 2009;
Aţi primit materialul în scris.

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu material?
Nu sunt.
Consiliul ia act de Raport.
La punctul douăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Raport de activitate al A.T.O.P. Covasna pe primul
semestru al anului 2009;
Aţi primit materialul în scris.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu material?
Nu sunt.
Consiliul ia act de Raport.
La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Informare privind stadiul derulării „Programului de
colaborare cu organizaţii neguvernamentale care desfăşoară activităţi de asistenţă socială, la nivelul judeţului
Covasna, în anul 2009”;
Aţi primit materialul în scris.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu material?
Nu sunt.
Consiliul ia act de Informare.
La punctul paisprezece al ordinii de zi avem cuprins Raport de activitate al unui consilier judeţean;
Aţi primit materialul în scris.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu material?
Nu sunt.
Consiliul ia act de Raport.
La punctul cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins „Diverse”.
Rog pe domnul director Marin Nicolae Gheorghe să prezinte Informarea privind modul de derulare a
achiziţiilor pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii pe drumurile judeţene şi stadiul executării acestor lucrări.
Marin Nicolae Gheorghe: Prezintă materialul.
Tamás Sándor: Era vorba de 47 miliarde de lei alocaţi, din bugetul naţional, pentru Judeţul Covasna. Din
aceşti 47 de miliarde de lei ce sumă aţi pus deoparte pentru deszăpezire?
Marin Nicolae Gheorghe: 13 miliarde de lei pentru deszăpezire şi cca. 29 de miliarde de lei pentru lucrări
de întreţinere.
Tamás Sándor: 30 de miliarde de lei pentru plombări şi asfaltări, care însemnă 5 km de asfalt întreg şi
restul plombări, din suma pe care am primit-o din bugetul naţional şi spun asta în apărarea direcţiei.
În opoziţie aş vrea să vă spun, ştiţi şi dumneavoastră foarte bine, că executanţii care au câştigat licitaţiile nu
prea respectă termenele stabilite şi contractate. De exemplu la Sânzieni trebuia să termine deja lucrarea şi încă nu au
terminat-o.
Vreau să vă rog, să încercaţi, să fiţi jandarmi.
Marin Nicolae Gheorghe: Suntem cu ei în fiecare zi, verificăm şi măsurăm concret ceea ce se execută, ca
să ştim exact situaţia lucrărilor care se fac.
Tamás Sándor: Aţi primit luna trecută 70 de mii de lei pentru cosit şanţuri. În ce stadiu sunteţi cu cositul
şanţurilor?
Marin Nicolae Gheorghe: Cositul şanţurilor până la sfârşitul săptămânii se va executa de către S.C.
Drumuri şi Poduri Covasna S.A., iar lucrările de decolmatarea podeţelor şi curăţirea şanţurilor în cca. 2 săptămâni
vor fi executate.
Tamás Sándor: Cine a câştigat licitaţia?
Marin Nicolae Gheorghe: S.C. Drumuri şi Poduri Covasna S.A.
Prima dată s-a făcut o estimare a ofertelor, pe care le am putut obţine, ca să respectăm procedura şi ca să
folosim eficient banul.
Tamás Sándor: Alte întrebări dacă sunt?

Bodó Lajos: Ar trebui să cuprindeţi în contract ca ceea ce s-a frezat astăzi să fie şi astupat în aceeaşi zi şi
nu peste 7-8 zile. Acest lucru pentru executant nu o să fie convenabil dar ar trebui să facem în aşa fel ca drumul să
fie practicabil.
Baka Mátyás: Am vrut să fac această remarcă şi eu pentru că într-adevăr între Sânzieni şi Lemnia s-a
frezat acum 4 săptămâni şi încă nu este terminată lucrarea. Firma care lucrează în zona Tg. Secuiesc este în
întârziere de 3-4 săptămâni. În contract este prevăzut penalizare de întârziere?
Marin Nicolae Gheorghe: Este prevăzută penalizarea dar lucrarea în sine trebuie executată în termen de
90 de zile. Ei sunt liniştiţi pentru că se încadrează în termen.
Baka Mátyás: Au început cu frezatul acum 4 săptămâni şi vor astupa în luna septembrie.
Tamás Sándor: Când expiră termenul de predare?
Marin Nicolae Gheorghe: 90 de zile de la data de 26. 06. 2009 când a fost încheiat contractul.
Tamás Sándor: Deci, mai au două luni la dispoziţie.
Marin Nicolae Gheorghe: Nu va dura atât.
Baka Mátyás: Am înţeles că nu sunt bani suficienţi pentru toată porţiunea de drum între Sânzieni şi
Lemnia.
Marin Nicolae Gheorghe: Plombările se fac până la Mereni iar în intravilanul localităţii Mereni este
prevăzut un sector de 1 km pe care o s-o asfaltăm.
Baka Mátyás: Dacă am reţinut bine, cositul vegetaţiei s-a executat pe DJ114.
Marin Nicolae Gheorghe: Se va executa
Baka Mátyás: Când? Acum iarba e uscată.
Eu am văzut până acum numai cosaşi ocazionali pentru că unde iarba e mai bună apar şi cosaşii ocazionali.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Fazakas Tibor: Eu nu sunt mulţumit de acest Raport şi, spun acest lucru pentru că eu am fost cel care l-am
solicitat. În comisia economică, la alocarea sumei pentru această direcţie, am avut dubii, în sensul că direcţia poate
să facă faţă obiectivelor urgente şi foarte importante cu care este însărcinat.
Când am vorbit de curăţirea şanţurilor am fost în toiul verii şi suntem la sfârşitul lunii iulie. Iarba a început
să crească în luna aprilie şi nu cred că această direcţie a luat din timp toate măsurile pentru rezolvarea problemei.
Azi dimineaţă, domnule preşedinte, aţi afirmat pe postul local de radio că avem probleme mari cu
drumurile şi nu avem nici proiecte pregătite şi cu toate acestea aprobăm astăzi 7 miliarde pentru această direcţie.
Din acest punct de vedere am vrut să vedem activitatea acestei direcţii. Eu am vrut să văd, în primul rând,
sarcinile primite, care este strategia acestui birou referitor la probleme şi proiectele pe care urmează să le rezolve în
viitor.
Eu cred că în cadrul acestei direcţii, sunt destule probleme care se pot îmbunătăţii şi cred că această direcţie
are toate condiţiile să pregătească din timp mai multe strategii în funcţie de bani.
Am vrut să aud din partea dânşilor şi despre strategie nu numai de date statistice. Sunt multe probleme
privitoare la drumurile din judeţ, sunt puncte foarte periculoase în judeţ unde viaţa oamenilor este pusă în pericol şi
unde ar trebui amenajată circulaţia în sens giratoriu. Vedem că dispar şanţurile de pe lângă drumurile naţionale şi
judeţene pentru rezolvarea căruia ar trebui să avem o strategie.
Aceste lucruri cred eu că sunt foarte importante şi ar trebui incluse în programul acestei direcţii.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Nu este vorba de un birou ci este vorba de o direcţie. Înainte de anul 2007 era un birou, dar în anul 2007
Consiliul Judeţean Covasna a înfiinţat această direcţie cu personalitate juridică, însă conform legislaţiei în vigoare,
nu avem posibilitatea de a schimba structura direcţiei pentru că guvernul ne-a blocat posturile. Aveţi dreptate, sunt şi
eu de părere că trebuie să restructurăm această direcţie pentru că şi la consiliului judeţean în cadrul Direcţiei
Dezvoltarea Teritoriului există un birou, cu specialişti în domeniu şi consider că această structură nu este 100%
funcţională. În acest an nu mai avem posibilitatea să restructurăm dar o să facem acest pas, imediat cum guvernul ne
va permite să facem restructurări şi angajări.
În Judeţul Covasna există 265 km de drum naţional pentru care am primit promisiuni de la domnul
ministru, Radu Berceanu că se vor face plombări pe DN 11 între Chichiş-Oituz care după cum ştiu eu s-au şi făcut.
Anul acesta, vor începe lucrările de reabilitare pe DN 12, care are 46 km de lungime în judeţul Covasna.
În ceea ce priveşte DN 13E Vâlcele- Covasna - Sf. Gheorghe – Întorsura Buzăului la care în prima fază sau făcut plombări, dar va fi reabilitat conform propunerii făcute de domnul ministru, Radu Berceanu.
În judeţ sunt 284 km de drumuri comunale a căror pietruire, reabilitare şi/sau asfaltare se realizează
conform programului guvernamental prevăzut de HG nr. 577/1997. Pentru reabilitarea drumurilor comunale, în
Judeţul Covasna, sunt 16 lucrări începute în diferite localităţi, pentru care am primit anul aceasta, de la ministerul
condus de domnul Vasile Blaga, 166 de miliarde de lei. Această sumă a fost împărţit în două, credit bugetar în prima
fază şi credit de angajament. Ieri a semnalizat domnul ministru, la Bucureşti, că această sumă de credit de
angajament se poate cheltui, deci putem să trecem la a doua etapă pentru reabilitarea drumurilor comunale.
Cu această ocazie, aş dori să vă invit să participaţi mâine la ora 12,00 la Icafalău la recepţionarea unui drum
comunal care este finanţat din proiectul 577. În această comună nu a fost niciodată drum asfaltat.
Lemnia de Sus a fost cuprins în acest program şi de abia anul aceasta am putut finaliza 5 km de drum
asfaltat.
Vorbim de diferite programe şi de diferite surse de finanţare.

Din bugetul naţional, în luna martie, am primit 42 miliarde de lei pe lângă care există şi programul
guvernamental amintit mai înainte, pentru pietruire şi construire drumuri comunale şi judeţene de unde am primit
suma de 166 de miliarde de lei care va fi suplimentat în acest an cu încă 40 de miliarde de lei, ceea ce am declarat şi
în presă după discuţia cu domnul ministru. Vorbim de o sumă destul de frumoasă şi comparativ cu anii precedenţi
asta este cea mai mare sumă obţinută din acest program.
În suma de 16 miliarde de lei sunt cuprinse toate cele cinci drumuri judeţene pentru care vrem să facem
studiul de fezabilitate şi proiectul de execuţie de la cap la coadă, pentru că trebuie să avem proiect de execuţie bine
gândit, ca să putem să aducem bani.
Trebuie să avem aceste proiecte de execuţie, ca în toamnă să putem depune la Guvern ori să putem accesa
credite pentru reconstruirea drumurilor judeţene.
În toamna anului trecut, domnul consilier Fekete Carol, a ridicat problema drumului între SânzieniPetriceni, unde am reuşit să alocăm 2 miliarde de lei şi încă 6 miliarde de lei pentru a reface acei 2 km de drum.
Există o strategie, însă sursele de finanţare sunt diferite.
În legătură cu dispariţia şanţurilor, au dispărut şanţurile şi de pe marginea drumurilor dintre Tg. Secuiesc şi
Catalina. Cei care cultivă pe lângă drum au arat şi şanţurile. O să rezolvăm şi această problemă pentru că am câştigat
un program european pentru reabilitarea drumului între Covasna-Catalina –Tg. Secuiesc. Pentru 18 km de drum am
câştigat 5,5 milioane de euro. Contractul va fi încheiat în toamnă şi o să începem lucrările anul viitor. În proiectul de
execuţie este cuprins reabilitarea drumului şi refacerea şanţurilor.
Marin Nicolae Gheorghe: Dispariţia şanţurilor este o problemă generală în judeţ. Se pare că la momentul
în care s-au făcut măsurătorile pentru punerea în posesie a cetăţeanului, nu s-au respectat legea drumurilor. S-a intrat
pe proprietatea publică a Judeţului Covasna. Legea spune clar că 1,5 m de la marginea exterioară a şanţului este
zonă de siguranţă., care face parte din drum şi este destinat exclusiv pentru montarea indicatoarelor rutiere.
Tamás Sándor: Aveţi perfectă dreptate, dar cade în sarcina direcţiei conduse de dumneavoastră să trimiteţi
scrisori de avertizare la cetăţeni.
Dacă nu ştiţi numele proprietarului daţi anunţuri în ziare.
Marin Nicolae Gheorghe: Această problemă eu am ridicat-o în şedinţa cu primarii din anul trecut, s-a luat
la cunoştinţă, măsurătorile s-au făcut şi acte s-au emis dar în rest nu s-a mai întâmplat nimic.
Trebuie găsit o rezolvare.
Fazakas Tibor: În legătură cu această problemă, nu aţi amintit un lucru şi anume: organizaţi licitaţii pentru
curăţirea şi întreţinerea drumurilor pe timp de iarnă, firma câştigătoare împrăştie nisip cu sare pe carosabil şi după
topirea zăpezii maşinile împing nisipul de pe carosabil în şanţ. Aceasta este cauza dispariţiei şanţurilor.
Marin Nicolae Gheorghe: Vă contrazic.
Fazakas Tibor: Degeaba mă contraziceţi pentru că zilnic mă întâlnesc cu acest lucru. Eu cu oamenii mei
am curăţat şanţurile iar ceilalţi au împrăştiat gunoiul în şanţuri gata curăţate.
Marin Nicolae Gheorghe: Sunt şi asemenea cazuri, dar sunt şi cazuri în care au ieşit cu utilajele agricole
pe drum şi mizeria cauzată de ei a ajuns tot în şanţ. Suntem în imposibilitate de a executa anumite lucrări, care în
mod normal ar trebui executate de administratorul drumului. Aşa este, structura aceasta nu funcţionează la
parametrii normali, pentru că a fost gândită în forma iniţială cu perspectivă de dezvoltare şi s-a blocat.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Vă consult dacă mai aveţi şi alte întrebări?
Nu sunt.
La punctul Diverse avem cuprins încă un material şi anume:
Raportul privind primul an de mandat al Consiliului Judeţean Covasna.
Permiteţi-mi să vă prezint materialul.
Prezintă un slide show.
Vă consult dacă aveţi întrebări în legătură cu materialul prezentat?
Nu sunt.
Înainte de a închide lucrările şedinţei doresc să felicit pe colegii noştri care în luna iulie şi-au sărbătorit
ziua de naştere, adică pe domnii Demeter László, Joós Ştefan Leontin şi Kovács Ödön. La mulţi ani!
Joós Ştefan Leontin: Aş dori să aduc la cunoştinţa plenului că luna trecută am devenit membru al
Partidului Social Democrat.
Tamás Sándor: Faceţi parte tot din Alianţa Românească dar acum la Partidului Social Democrat. Vă
mulţumim.
Pe data de 27 august, adică ultima joi din luna august, o să ţinem şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean
Covasna.
Stimaţi consilieri.
Am dezbătut şi am hotărât în problemele înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulţumesc pentru participare.
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